
MANUEL ALCÁNTARA I GUSART
Ha mort a Mèxic l'èxiliat català que més 
ha fet parlar de Catalunya a diversos paï
sos d’Europa i d’América, que més ha 
contribuït a difondre el coneixement del 
nostre país i de la nostra llengua; un dels 
qui més han treballat per encoratjar els 
escriptors catalans a fer sentir la seva veu; 
un dels qui més han fet perquè catalans 
exiliats i residents a la terra col·laboressin 
a mantenir viva la llengua catalana fron
teres enllà. Manuel Alcántara i Gusart, ani
mador incansable dels Jocs Florals de la 
Llengua Catalana celebrats a l’exili durant 
quaranta anys, dotat d’un esperit cívic 
insubornable, no va deixar mai que la 
simpatia que podia sentir per un partit 
determinat entrebanqués la seva tasca ca
talanista. Això s’adeia amb el seu tarannà 
discret i afable, sota el qual obrava una 
força de voluntat, una tenacitat i una cla
rividència que asseguraven el reeiximent 
de qualsevol empresa a la qual participés. 
Havia exercit càrrecs importants en la 
docència i en l'administració del país i du
rant anys va ser un dels crítics teatrals 
i d’arts plàstiques més solvents de la prem
sa de Barcelona. A l’hora de la desfeta, in
compatible amb la dictadura que intentaria 
matar Catalunya, es va exiliar. A Mont- 
peller fou l’administrador eficient i enco
ratjador de la Résidence des Intellectuels 
Catalans —el nom no feia la cosa, però així 
va convenir que es digués aquell organisme 
d’ajut— i tots els qui se’n van beneficiar 
han parlat sempre amb elogi de la traça 
i del benfer d'Alcàntara i Gusart en els 
seus tractes amb les autoritats franceses 
per defensar la situació dels refugiats. (Qui 
senti la necessitat o la curiositat de co
nèixer el funcionament de la Résidence 
i la vida dels catalans refugiats a Mont- 
peller, farà bé de llegir L'Exiliada, d’Artur 
Bladé i Desumvila, llibre dens d’informa- 
ció i escrit en un català magistral.) Al
cántara i Gusart no fou dels primers a 
marxar cap a Amèrica. Es traslladà a Mèxic 
amb la seva muller, Laura Berdier, ja co
mençada la guerra. La travessia fou acci
dentada, amb el risc que el matrimoni 
hagués de quedar-se a l'Àfrica del Nord; 
però a la fi els Alcántara arribaren a Mèxic, 
on aviat Manuel se situà com a home de 
confiança del llibreter grec Misrachi. Amb 
la valuosa col·laboració de Miquel Guinart 
a Montpeller —l’home dels Jocs a Euro
pa—, Manuel Alcántara i Gusart va ser 
fins a la fi qui va dirigir la complexa or
ganització dels Jocs Florals de la Llengua 
Catalana. Naturalment, amb l’ajut de dot
zenes d’entusiastes que cooperaven a l’em- 
presa en diversos aspectes, però sempre 
sota el seu guiatge. Potser el seu civisme 
li fou inspirat pel seu avi —per qui sempre 
sentí un gran respecte—, Antoni Gusart, 
de Barcelona, que fou un destacat dirigent 
obrerista i cooperativista, membre del Par
tit Republicà Federal, que sofrí presó i 
confinaments. Esperem que la història faci 
a avi i nét l’honor que mereixen.

VICENÇ RIERA LLORCA

ELS VEGETARIANS
No hi ha cap mena de dubte que la cuina 
vegetariana s’estén cada dia més; si no 
la vegetariana, que segons que diuen ad
met de consumir llet i ous, la més pura 
encara, la vegetaliana, que proposa el con
sum exclusiu de vegetals. En temps dels 
nostres pares i dels nostres avis, la pro
posta vegetaliana havia entrat a formar 
part de la vida col·lectiva amb una forta 
dosi d’ideologia humanística. Enfront del 
vegetalista hi havia el seu enemic jurat: 
el burgès panxut, amb una copa de conyac 
a la mà i un puro a la boca, símbol no sols 
de la reprobable activitat explotadora, sinó, 
cosa més important, de la inútil destrucció 
de la pròpia individualitat. Ser vegetarià 
o vegetalià no sols era tenir cura de la 
salut, sinó proposar una humanitat nova, 
menys agressiva, més solidària.
Ser vegetarià, pels nostres avis, era en
trar en una nova fase de civilització, allu- 
nyar-se de la salvatge lluita per l'exis- 
tència, que havia de produir al vencedor, 
com a premi, un àpat amb vedells, porcs, 
capons, perdius i altres menes de carns 
rostides. Jo crec que certa tolerància que 
els vells vegetarians sentien per les sopes 
de peix o les escórpores amb patates venia 
del fet que, per més bo i més ben cuinat 
que sigui el peix, no dóna la imatge de 
gola satisfeta, d’excés, de poder, d'oblit 
de la humanitat afamada. Potser el fet que 
l’església unís la idea del dejuni a la del 
cuinat de peix deixava l’animalet de les 
mars i dels rius sense la pecaminositat de 
les carns vermelles i adobades.
D’aquí ve que el vegetarià sol fer sempre 
proselitisme, car no es tracta simplement 
d'un gust culinari. A casa nostra solia ve
nir un bon amic vegetarià que sempre se 
les tenia amb la mare, defensora de la 
bona vianda però sobretot del bon tall, 
com en dèiem aleshores, per distingir el 
tall, la part important de l’àpat (rostit, 
estofat, bullit o fregit), de la vianda, que, 
fos verdura o llegums, només servia per 
a acompanyar. Un dia l’amic vegetarià va 
dir a la meva mare: «Per què menja cadà
vers, vostè?» I la mare, que era de contesta 
ràpida, va dir: «Perquè vius em fan por.» 
Ho vaig explicar a una amiga meva vege
tariana i no li va agradar gens. Em va fer 
unes quantes acusacions per la meva ten
dència al pes excessiu, em va vaticinar de
sastres terribles i, suposant que les ame
naces de colesterol no m'havien impressio
nat prou, dolçament em va dir: «Com més 
vegetariana sóc, em sento més socialista.» 
Al fons, hi tocava. Ara que ens caldrà es
talviar energia, ens anuncien que mengem 
massa carn i que, per alimentar vaques, 
es gasta inútilment el gra, tones i tones 
de cereals que servirien per a estalviar la 
fam als països pobres. Quan et citen el 
senyor Mac Milner, que ha dit: «el consu
midor de carn s’apodera del gra del pobre 
per alimentar la vaca del ric», el cor se 
t’estreny i et decideixes per un guisat de 
bledes. — MARIA-AURÈLIA CAPMANY.

«CATALANS A L'ALCÀRRIA»
Fa quaranta-quatre anys justos de la feta. 
Una nit de novembre de 1937 la guarnició 
de Brihuega, a l’Alcàrria, celebrava una 
vetllada musical a la «Llar del soldat», 
situada als baixos d’una antiga fàbrica 
voltada de jardins. Hi intervingueren un 
sextet de corda, una coral, el «Cor de la 
Perdiu», i un mestre de música de vint-i- 
dos anys que dirigia i tocava el piano. 
Aquest mestre, Joaquim Soms i Janer, ha
via escrit una sardana titulada Catalans 
a l’Alcàrria, a la qual havia posat lletra 
un altre soldat, Lluís Millan. Després d’in- 
terpretacions de diverses peces, a càrrec 
del sextet i de la coral, vingué el mo
ment més emotiu de l'acte, quan, interpre
tada pel seu autor al piano, fou estrenada 
la sardana, tocada a continuació pel con
junt i finalment cantada pel cor. Els que 
hi eren, com Marià Vives, autor d'un re
portatge publicat al cap d’uns mesos, en
cara en plena guerra, cregueren que se'n 
recordarien sempre; mentre visquessin, 
perquè els semblà que aquelles notes tra
vessaven les parets gruixudes del vell edi
fici que els aixoplugava i s'estenien enllà, 
per «la planúria immensa i freda», amb 
mots de la lletra de la composició. Per
què en tota la circumstància es conjuga
ven la llunyania, el desplaçament i el risc 
permanent, immediat, com un incentiu per 
a l’enyorança. Degué ésser com una nit 
de Nadal avançada, i qui sap si entre el 
reguitzell de cançons que durà fins a pun
ta de dia, segons explicà el cronista i par
ticipant, no hi hagué El cant dels ocells, 
o almenys alguna estrofa mal sabuda i 
molt sentida...
A Brihuega, segons diu la història, les 
forces de Felip V feren presoner, el 1710, 
una part de l'exèrcit de l’Arxiduc, co
mandat per un anglès. ¿Què hi feien dos 
segles i un quart de segle després tants 
soldats catalans, de guarnició a Brihuega, 
formant tota una brigada, amb llurs caps 
militars catalanitzats i els comissaris po
lítics catalans? Doncs defensaven Madrid, 
evitant que l’enemic pogués encerclar la 
ciutat atacada. Com una mera elucubra
ció històrica no és excessiu d’arribar a la 
conclusió que aquesta darrera i contem
porània situació és una remota però di
recta conseqüència del signe que portava 
la primera: un signe d’opressió i de mort 
per a Catalunya. Fins i tot quan a la pla
na de l’Alcàrria defensaven Madrid, els 
soldats catalans eren mal vistos, i aviat 
aquelles unitats foren barrejades. Ho lle
gim a les memòries dels nostres militars, 
Escofet i Guamer. Però l’autor de Cata
lans a l’Alcàrria sobrevisqué, i avui veu 
com la seva sardana (i d’altres que en 
té) és interpretada per les cobles, corrent
ment. El mestre Joaquim Soms també es
criví sardanes durant el seu any d’empre- 
sonament, acabada la guerra, al Palau de 
les Missions de Barcelona, de sinistre re
cord. Ara vindrà l’enregistrament comer
cial de les seves obres, acurat, ben segur, 
nítid. Com si no hagués passat res. Així 
som nosaltres en la història.
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